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Acompanhando os avanços da psiquiatria na questão dos transtornos mentais e dependência química, 
o Hospital Mahatma Gandhi torna-se referência em todo o estado, sem desviar-se dos ideais de sua fundação

A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL 
COMBINADO AO TRATAMENTO MÉDICO

N
o ano do cinquentenário do nasci-
mento do Hospital Espírita Psiquiá-
trico Mahatma Gandhi, abordamos 
nesta edição a fi delidade da atual 
diretoria para com as linhas mestras 

que orientaram a sua criação em 1968, graças à 
um grupo de abnegados senhores ligados à dou-
trina espírita, dentre eles Benedito Zancaner, Sér-
gio Pellicano, Milton Maguollo, Guido Broghia, 
Plácido Eduardo, Venâncio Pereira Lima, Sérgio 
Gonçalves, José Cândido Marçal, Claudio Rossi-
ni, Jovino Volpon, Danton Salvador Giglio e Dr. 
Anuar Abud Vittar.

No entanto, ao longo das décadas seguin-
tes, as atividades espíritas foram se espaçando. 
O atual vice-presidente, Marcelo Fernandes dos 
Santos, lembra que quando assumiram a direto-
ria, em 2014, eram poucas as realizações espíritas 
na instituição. Nesta época participou de um con-
gresso realizado pelo Pró Saúde Mental, instituto 
que reúne cerca de 90% de todas as instituições 
psiquiátricas do Brasil e que aconteceu na sede 
do Hospital Bairral, um dos mais renomados em 
tratamentos mentais do país, em Itapira-SP.

Um dos principais temas abordados nes-
se congresso foi a importância do atendimen-
to espiritual na psiquiatria, combinando com 
o tratamento médico, refl exo ainda do assunto 
levantado no famoso 1º Congresso da AME em 
Barcelona (Espanha), realizado em 2003, onde 
pela primeira vez foi levantada, de forma contun-
dente e segura, a ligação e a importância do es-
piritismo com os tratamentos psiquiátricos.

Chegando em Catanduva, Marcelo levou o as-
sunto a toda à diretoria e imediatamente procu-
rou Sérgio Pellicano, na Associação Benefi cente 

Hospital Mahatma Gandhi comemora 50 anos de sua criação, 
e se mantém fi el às suas origens:

Um dos nomes mais conceituado da comunidade 
espírita em Catanduva, Israel Carlos Moreira faz parte 
da Associação Benefi cente Amigo Germano e con-
ta um pouco sobre o trabalho realizado no Hospital 
Mahatma Gandhi:

Atualmente participo num grupo que tem dois dias 
de atividades espirituais:  sábado de manhã a partir das 
7:30 hs, e na quinta feira a partir das 16:00 hs; esta é 
uma atividade bem simples mas realizada com muito 
carinho, que é adentrar a todos os setores do Hospital, 
e durante um tempo estarmos em contato com os pa-
cientes para um diálogo fraterno, ouvindo suas histó-

Benedito Zancaner: doador das 
terras e um dos fundadores do HMG

Sérgio Pellicano: responsável pela retomada 
das atividades espíritas no Hospital

Floriano Lima , cartorário e Padre Albino, na fundação do 
Hospital Mahatma Gandhi

Milton Maguollo, um dos fundadores do Hospital e o líder espiritual Chico 
Xavier

Israel Carlos Moreira: “A direção do Hospital 
apoia todos os grupos que executam as 

atividades espirituais”

Amigo Germano, pedindo para que ele orientas-
se a retomada defi nitiva das atividades espíritas 
no HMG. Sérgio Pellicano não só abraçou a ideia, 

como foi além. Em tempo recorde conseguiu reu-
nir representantes das mais diversas instituições 
espíritas da cidade e, juntos, formaram algo iné-
dito até então: a formação de uma agenda de 
atendimento no HMG que envia equipes forma-
das por orientadores dos mais diferentes centros 
espíritas.

Logo depois de concluir essa missão, que foi 
unir as diversas correntes e colocá-las atuando 
dentro do Hospital, Sérgio Pellicano desencar-
nou! Deixou mais um belíssimo legado.

“Temos um profundo respeito e fi delidade aos 
preceitos dos fundadores do Hospital Psiquiátrico 
Espírita Mahatma Gandhi. Desde que esta 
diretoria assumiu os destinos desta instituição, 
procuramos não nos distanciarmos um milímetro 
se quer de dois pontos básicos: a evolução da 
psiquiatria e a força do atendimento espiritual”, 
afi rma o presidente do HMG, Dr. Luciano Lopes 
Pastor.

rias e suas difi culdades, e demonstrando as bênçãos essenciais da existência humana.
Nesses últimos 4 anos, com a atual diretoria, notamos uma evolução signifi cativa 

em todo o Hospital, com reformas e melhorias nos leitos dos pacientes, nos pátios e 
em todas as instalações do Hospital, também são muito melhores as condições do 
departamento técnico formando a equipe multidisciplinar, composto por médicos, 
psiquiatras, psicólogos, terapia ocupacional, educação física, etc..

A atual direção do Hospital e todo o departamento técnico, permitem, incenti-
vam e dão muito apoio para todos os grupos que executam as atividades espirituais 
dentro do Hospital, possibilitando e facilitando as tarefas dos grupos que trabalham, 
e tendo como resultado a melhora dos pacientes através do convívio social nesses 
momentos de encontros carinhosos e fraterno.   

Ao olhar para a história deste Hospital, nos lembramos de seus grandes benfeito-
res  Sr. Benedito Zancaner – o “Tio Dito” - o Dr. Milton Maguollo e outros, assim como 
das muitas difi culdades que enfrentaram e que superaram para construir esse Hos-
pital, para colocá-lo em funcionamento implantando os atendimentos das atividades 
espirituais, concluímos que eles fi zeram o trabalho mais difícil que é o de começar, 
mas que, atualmente o Hospital segue com os mesmos propósitos, que é de cuidar 
das pessoas e cuidar de almas, conforme a prática e os ensinos de Jesus Cristo”.
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Jogadora de basquete Nathália Burian esteve 
visitando o HMG. Na foto, com membros da 

diretoria do Hospital Mahatma Gandhi, Marcos 
Roberto Nishiyama, Marcelo Fernandes dos Santos 

e Márcio Antonio Humel.

Visitas: Nossos agradecimentos à todos 
que ao longo do período visitaram o HMG

A Deputada Estadual Beth Sahão visitou todas 
as instalações do Hospital, levando seu 
incentivo e seu apoio. Na foto com o nosso 

vice-presidente Marcelo Fernandes dos Santos.

Padre Carlos Umberto Franquim visitando o 
Hospital Mahatma Gandhi. Na foto, com 

Dr. Luciano Lopes Pastor e Marcelo Fernandes 
dos Santos, respectivamente presidente e vice-

presidente da Associação Mahatma Gandhi.

Reinaldo Antonio de Carvalho, Professor e 
Coordenador de Saúde Mental da Faculdade de 

Medicina de Votuporanga, com a nossa Psicóloga 
Juliana do Carmo Saraiva Ayusso e Dr. Gerardo 
Araújo Filho, Psiquiatra e Assessor Técnico em 

Saúde Mental do HMG.

O empresário Anésio de Souza Sobrinho, 
com o presidente Dr. Luciano Lopes Pastor, 

vice-presidente Marcelo Fernandes dos Santos e 
Marcos Roberto Nishiyama.

O estimado Rubens Spada, ao lado do gestor 
das UBS de Catanduva Luciano Penteado e o 
vice-presidente Marcelo Fernandes dos Santos.

Uma feijoada caprichada, com tudo o que você 
tem direito e ainda a chance de ajudar o 

Hospital Mahatma Gandhi.
Para tanto, estamos preparando a 

Feijoada Solidária, que acontecerá dia 03 de junho, 
domingo, a partir das 12 horas, no Buffet Schettini. 

Informações pelo telefone: 17 – 3524-9077.

O Hospital Mahatma Gandhi recebeu dia 
19 de março último, vindo de Brasília-DF, o 
secretário nacional de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério 

da Saúde, Dr. Rogério Abdalla. A visita foi 
um convite do deputado federal Dr. Sinval 
Malheiros (Podemos), que o acompanhou. 
O secretário visitou nossas instalações e 

manifestou seu apoio para a implantação da 
Residência Médica de Psiquiatria no HMG. Na 
foto, com Luciano Lopes Pastor (presidente) 

e Marcelo Fernandes dos Santos (vice-
presidente) do Hospital Mahatma Gandhi.
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Todas as quintas-feiras, no Anfiteatro Amil 
Zakia, do HMG, um grupo de respeitáveis 
profissionais dedicam uma parte do seu 

tempo aos pacientes do Hospital Mahatma Gan-
dhi. Dentre eles, Irineu Bocchini Júnior, que nos 
conta como funciona esta atividade, no depoi-
mento abaixo.

“Desde janeiro deste ano participo de um grupo de 
voluntários (juntamente com Cristiani Gaspar, Carol 
Solfa, Carlos Eduardo Pelicano, Ivete Marques e San-
dra Rampasso), que as quintas-feiras, no anfiteatro 
do Hospital Mahatma Gandhi, promove atividades 
com internos previamente selecionados pela enfer-
magem. 
Apresentamos temas relacionados a filosofia, psicologia, religiosidade e es-
piritualismo, sem vinculação a qualquer orientação religiosa. O intuito é mo-
tivá-los, dando-lhes atenção e demonstrando o quanto são importantes, in-
dependente da condição de internos em tratamento. Após as apresentações 
discutimos os temas e um outro núcleo espírita aplica passes aos internos que 
voluntariamente aceitam o tratamento espiritual. 

Como o senhor 
analisa o espaço que 
o Hospital Mahatma 
Gandhi dedica às ati-
vidades espirituais? 
As associações e pes-
soas ligadas têm aces-
so livre ao centro do 
Hospital?

Trata-se de um nú-
cleo de amor que fun-
ciona como um pron-
to-socorro espiritual 
aos internos que dese-

jam beneficiar-se da terapêutica espiritual, que 
complementa o importante tratamento médico 
e psicológico oferecido pelo Hospital.

Voluntários espíritas de diversas instituições 
de Catanduva unem-se para a realização das ta-
refas desenvolvidas no Hospital, sem a intenção 
de fazer proselitismo, mas sim com o desejo de 
auxiliar todos os assistidos, sejam internos, co-

Ricardo Pinfildi: “Núcleo de amor que funciona como um pronto-socorro 
espiritual aos internos, complementando o tratamento médico”

Um dos grandes nomes da comunidade es-
pírita não só de Catanduva mas de todo o país, 
responsável por editora e distribuidora de livros 
de doutrina espírita e dirigente da Associação 
Espírita O Semeador, Ricardo Pinfildi foi o entre-
vistado desta edição. 

laboradores do Hospital ou demais pessoas da 
sociedade.

A diretoria do Hospital Mahatma Gandhi 
apoia este tipo de trabalho?

O apoio da diretoria e de seus colabora-
dores às tarefas que o nosso grupo desenvol-
ve semanalmente tem sido total. A atenção, a 
simpatia e a disposição em oferecer sempre o 
melhor são marcantes, facilitando sobremaneira 
nossa atuação. 

Aliás, a tarefa que desenvolvo com um gru-
po de amigos foi implementada numa ação 
do diretor Marcelo Fernandes, em 2015. Ele e 
o líder espírita Sérgio Pellicano convidaram as 
instituições espíritas a colaborarem de forma 
ainda mais intensa com o Hospital, por meio de 
atividades espirituais regulares a serem desen-
volvidas na instituição.

Qual o trabalho e os dias que o senhor 
participa das atividades espirituais do Mahat-
ma Gandhi?

O grupo Sérgio Pellicano, carinhosamen-
te assim denominado em homenagem a esse 
grande incentivador das tarefas de apoio espiri-
tual do Hospital há algumas décadas, reúne-se 
aos sábados à tarde. No período das 14:30 às 

15:30 h, os internos que desejam ouvir palavras 
de esperança, paz, esclarecimento e consolo 
assistem às palestras, acompanham músicas, 
participam do convívio fraterno e beneficiam-se 
também dos recursos dos passes, que são doa-
ções de energias por meio de gestos de amor. 
Além dessas tarefas com os internos, os volun-
tários desenvolvem atividades espirituais restri-
tas aos trabalhadores que compõem o grupo 
espírita.

O senhor acha que o HMG mantém-se fiel 
aos ensinamentos dos fundadores do Hospi-
tal, como Benedito Zancaner e Milton Ma-
guollo?

Eu não tive o privilégio de conviver intima-
mente em atividades com esses indivíduos ex-
traordinários, mas sei que fundaram o Hospital 
Mahatma Gandhi movidos pelo ideal e pelo de-
sejo de promover o ser humano em todos os 
sentidos, incluindo o bem-estar físico e espiri-
tual. Nesse sentido, constato que a instituição 
segue cuidando das pessoas com muito amor 
e dedicação.

Como o senhor vê a imagem da instituição 
hoje?

Empreendedora, moderna e humana.

Mãe de paciente: “Não sei o que seria da 
minha vida e do meu filho se não fosse o 

Hospital Mahatma Gandhi”

Segunda-feira 
19 às 21hs - Palestra e Passes 
20 às 21hs – Cromoterapia 
Terça-feira 
14 às 16hs – Palestras e Passes e 
atendimento nas alas. 
15 às 16hs - Desobsessão 
Quarta-feira  
19 às 20hs – Palestra e Passes 
20 às 21hs – Desobsessão 
Quinta-feira  
19h30 às 21h – Grupo de Estudo 
20 às 21hs – Desobsessão 

Agenda: Atividades dos Grupos 
Espíritas no Hospital Mahatma Gandhi

Sexta-feira 
14 às 15hs – Palestra, Passes e Cro-
moterapia 
15 às 16hs – Desobsessão 
Sábado 
7h30 às 08h30 – Estudo e Desob-
sessão, Palestra e Passes 
8h30 às 9h30 – Palestras, Passes e 
Atividades com música 
9h30 – 10h30 – Grupo de Estudo 
14h30 – 15h30 – Palestra e Passes 
15h30 – 16h30 - Desobsessão

Ao longo desses 50 anos de 
criação do Hospital Mahatma 
Gandhi, milhares de pessoas 

já passaram pela instituição. Cada 
uma é uma história. Cada história, 
um ensinamento. Veja aqui o como-
vente depoimento da dona Benedita 
de Lourdes Avelan Staine, 68 anos, 
mãe de um paciente dependente 
químico com quadro de esquizofre-
nia, com mais de seis internações no 
HMG.

“Meu filho, hoje com 38 anos, 
é dependente químico. Há cinco 
anos não usa mais drogas, porém 
ela deixou marcas. Ele tem um gra-
ve quadro de esquizofrenia. De uma 
hora para outra, de um menino bom, 
torna-se agressivo. E aí precisamos 
interna-lo. Sinceramente, não sei o 
que seria da minha vida e do meu fi-
lho se não fosse o Hospital Mahatma 
Gandhi!

Sei que o quadro dele não tem 
solução. Terá sempre de passar de-
terminados períodos internados e 
o que me conforta é saber que ele 
sempre encontrará conforto, carinho, 
respeito humano, tratamento médi-
co e espiritual.

Sou viúva e ganho a vida cuidado 
de uma horta comunitária e passan-
do roupas para fora. Nunca, nesses 
anos todos, gastei um tostão com as 
internações dele no Hospital Mahat-
ma Gandhi. 

Ontem fui visitar meu filho, que 
encontra-se internado novamente. 
Ele estava muito bem. Com uma 
expressão saudável. Alegre. Sere-

no. E antes 
mesmo de 
terminar o 
horário da 
visita ele já 
disse que 
eu poderia 
ir embo-
ra, porque 
ele queria 
voltar para 
dentro do 
Hospital. 

E sorrindo me disse: mãe, se um 
dia você morrer, será que tem jeito 
de eu ficar morando pra sempre no 
Mahatma Gandhi?!!!

Outro ponto que eu queria frisar 
é sobre a equipe. Que funcionários 
maravilhosos! Tratam a gente com 
uma dignidade que eu nem estava 
acostumada! Psicólogas, médicos, 
enfermeiros, atendentes, terapeutas, 
assistentes sociais, todos muito edu-
cados. A impressão que eu tenho é 
que este Hospital foi criado por pes-
soas especiais e que elas, depois de 
partirem, deixaram em cada um a se-
mente do amor ao próximo. Nestes 
anos todos da minha luta com meu 
filho, fui testemunha do crescimento 
desse Hospital, sempre mantendo a 
fé  e  a espiritualidade.

Hoje tenho a certeza de uma 
coisa: o Hospital Mahatma Gandhi 
é abençoado por Deus. Por isso em 
minhas orações peço para que conti-
nue sempre assim. Respeitando o ser 
humano. Respeitando meu filho e o 
meu sofrimento”.
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Júnior Bocchini: Apresentando temas 
relacionados a filosofia, psicologia, 

religiosidade e espiritismo
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Testemunho: Daniel Wagner Destra, ex-paciente do HMG, 
hoje um respeitado profissional do próprio Hospital!

Cada pessoa que passa pelo Hospital Mahatma 
Gandhi traz consigo uma história, quase sempre so-
frida e que causou muito sofrimento em outros. Mas 
a satisfação é quando partem, prontos para renascer, 
vivendo uma nova vida, longe dos vícios.

No departamento de manutenção do HMG encon-
tramos Daniel Wagner Destra, 50 anos, viúvo, pai de 
duas filhas. Quem o vê trabalhando, compenetrado e 
competente, nem pode imaginar que este homem já 
esteve internado seis vezes no Hospital Mahatma Gan-
dhi e mais três vezes em outras instituições.

Sua última internação foi encerrada em meados de 
2016 quando a diretoria do HMG, sempre buscando a 
socialização e a reincersão dos indívuos na sociedade, 
sabendo do seu profissionalismo e da sua determina-
ção, ofereceu trabalho e moradia. Uma chance que ele 
agarrou com afinco e hoje pode contar sua história 
com a certeza de que vive um novo tempo. Leiam:

“Não posso dizer que já fui rico, mas tive uma vida 
confortável, vivia com minha esposa e nossas duas “me-
ninas”. Tudo começou a mudar com a morte de minha 
esposa. Sozinho, acabei me envolvendo com pessoas er-
radas e motivado por pensamentos negros e com incen-
tivo dessas pessoas, resolvi traficar. Comprava cocaína, 
embalava e revendia. Um dia, não sei porque motivos, 
olhei para aquele pó e pensei “será que essa mercado-

ria é tão boa mesmo, que as pessoas me procuram de-
sesperadas, a qualquer hora da noite?”. E assim, numa 
curiosidade boba, resolvi experimentar.

Foi uma viagem quase sem volta. Em pouco tempo 
estava totalmente dependente da cocaína. Fui engana-
do por algumas pessoas, afinal um dependente químico 
torna-se um trapo. Fica fácil das pessoas se aproveita-
rem. Fui decaindo moralmente, financeiramente e fisica-
mente. Internações seguidas de internações. Consegui 
me livrar da cocaína, mas continuei ligado ao álcool. E 
assim, continuava perdido nas esquinas da vida, até o dia 
em que perdi meu irmão. Também para as drogas. Era 
usuário de crack. A morte dele me deu uma chacoalhada 
da vida. Alguém lá de cima me mostrou: é isso que você 
quer pra você também?

E lá fui eu, mais uma vez, procurar internação no Hos-
pital Mahatma Gandhi. E desta vez, pra valer. Eles me 
deram mais um voto de confiança e me aceitaram. Fiz o 
tratamento com afinco, com determinação. Recebendo, 
como sempre, além do profissionalismo, também o cari-
nho de todos que trabalham neste Hospital.

Desde julho de 2016 trabalho no setor de manuten-
ção do próprio Hospital Mahatma Gandhi. E cada tra-
balho que eu faço eu comemoro e agradeço à Deus, 
contando sempre com a força dos quatro pilares da so-
briedade: o trabalho, a família, a religião e o apoio (do 

Hospital). Resido numa residência ao lado do próprio 
Hospital. Me arrumaram moradia, móveis, emprego e me 
dão o melhor, que é o respeito à dignidade humana. E 
nunca gastei nada! Tudo gratuito.

Quero hoje, neste espaço, agradecer a cada pessoa 
que encontrei nesta instituição. Este Hospital me salvou! 
Aqui encontrei uma verdadeira família.

A caminhada da sobriedade não é fácil. Uma luta 
diária. Um dia de cada vez. Mas sem apoio nada disso 
é possível. Aqui além do material recebemos também o 
espiritual. O amor, a dedicação, o equilíbrio, a certeza de 
que não há noite que consiga impedir o nascer do sol”.

Médica respeitada em toda a comunidade catanduvense, Dra. Gaya 
Gabriela Lilli é Geriatra e Clínica Geral. No Hospital Mahatma Gan-
dhi faz o atendimento clínico aos pacientes e nesta edição dá o seu 
depoimento:

“Atual gestão do Hospital Mahatma Gan-
dhi tem desenvolvido um trabalho minucio-
so, em relação ao atendimento, e ao olhar 
medico como um todo de seus pacientes. 
Contando além dos médicos psiquiatras, 
com uma equipe formada por 4 médicos clí-
nicos. 

A partir do momento em que o paciente 
dá entrada em sua internação, já conta com 
uma equipe de profissionais cada vez mais 
comprometidos em oferecer cuidados inte-
grais e humanizados a estes pacientes.

Apaixonada por esta especialidade, me 
sinto realizada em fazer parte dessa equipe, 
e em proporcionar suporte clínico as doenças crônicas (diabetes, hiper-
tensão, hipotireoidismo), enquanto o paciente se reestabelece de sua pa-
tologia psiquiátrica. Um diferencial que vejo no Hospital Mahatma Gandhi 
e que me deixou agradavelmente surpresa, é o fato de que aqui criam-se 
vínculos. Encontrei um clima completamente diferente daquele que esta-
mos acostumados a ver na maioria dos hospitais psiquiátricos. Respira-se 
uma liberdade. Muitas vezes atendo os pacientes na área verde do Hospi-
tal, de forma mais descontraída, harmoniosa. Estabelece-se uma relação 
pacientes-equipe que é extremamente saudável.

Vou fazer uma confissão: quando atendo os pacientes do Hospital 
Mahatma Gandhi levo para casa a lembrança deles. Quantas vezes fui 
comprar alguma coisa e me pego pensando nos pacientes, nas reações 
que eles teriam, etc. Isso humaniza também o médico. É fantástico!

Esta relação coloca por terra a imagem do “médico soberano”. E esta-
belece-se uma ligação de confiança mútua, que reflete positivamente no 
tratamento. Isso tudo eu credito a linha de conduta da diretoria do Hos-
pital, inclusive respeitando as questões religiosas, abrindo espaço para 
que a comunidade espírita, assim como outras, participe do dia a dia dos 
pacientes, desde que eles aceitem, é claro.

Isso se chama respeito à dignidade humana, assim como respeito aos 
ideais dos fundadores dessa instituição”.

Assessor Técnico em Saúde Mental do Hospital Mahatma 
Gandhi, Títular da Residência Médica de Psiquiatria e 
Psicologia Médica da FAMERP-Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto, Dr. Gerardo Araújo Filho aborda a 
seriedade da linha de conduta da instituição:

“A forma séria com que a diretoria do Hospital Mahat-
ma Gandhi tem conduzido o Hospital, com uma visão ino-
vadora e arrojada, e ao mesmo tempo respeitando as raízes 
e tradições do HMG, sem nunca se desviar dos conceitos 
fundamentais da criação desta instituição por homens como 
Milton Maguollo, Sérgio Pellicano, Benedito Zancaner e 
Monsenhor Albino, certamente tem contribuído para a evo-
lução que atualmente tem sido observada em vários aspec-
tos.

Isso, com certeza, traz credibilidade e segurança para que possamos realizar o 
trabalho médico com a melhor qualidade possível”.

- Daniel: época em que 
estava internado

- Daniel: hoje, 
profissional respeitado

Psiquiatra respeitado e conceituado, Dr. Juan De 
Dios Atienza Martin dá seu depoimento sobre o Hos-
pital Mahatma Gandhi e o trabalho realizado por ele 
e pela equipe:

 “Eu pratico meu oficio de psiquiatra de acordo 
com métodos científicos e medicina baseada em evi-
dências. Estou há 3 anos no Hospital Mahatma Gan-
dhi e presenciei uma grande melhora não apenas na 
estrutura física, mas também no atendimento aos pa-
cientes, com reformulação da equipe multidisciplinar 
e acessibilidade dos pacientes à religião, tanto espiri-
tas, que é o motivo da existência deste Hospital, bem 
como católicos e evangélicos, onde colocam seus cul-
tos e crenças à disposição dos pacientes, reservando 
aos mesmos a livre opção de escolher, ou não, atendi-
mento espiritual e religioso.

É muito bom fazer parte de uma instituição que valoriza os preceitos básicos 
de sua criação”.

Dra. Gaya Gabriella Lilli: “Aqui temos 
respeito à dignidade humana e aos ideais 

dos fundadores desta instituição”

Dr. Gerardo Araújo Filho: “Uma visão 
inovadora, mas que respeita as raízes 

e tradições desta instituição”

Dr. Juan De Dios Atienza Martin: “Uma 
instituição que valoriza os preceitos 

básicos de sua criação”



A Praça Garcia, no Centro de 
Paraíba do Sul-RJ, tornou-se 
uma verdadeira extensão do 

Hospital Estadual de Traumatologia 
e Ortopedia Dona Lindu no último 
dia 24 de março. O evento "HTO e 
Prefeitura vão até você", promovido 
em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal da cidade, realizou mais de mil 
atendimentos. Profissionais da unida-
de de saúde trabalharam em um dos 
principais pontos do município para a 
realização de consultas ortopédicas, 

HTO Dona Lindu: hospital gerido pela 
Associação Mahatma Gandhi, realiza mais 

de mil atendimentos num único dia
atendimentos de enfermagem, 
marcação de exames e orien-
tações nutricionais e fisioterá-
picas.

 - Precisamos trabalhar com 
prevenção em saúde e quando 
conseguimos aproximar nossos 
profissionais das pessoas desta 
forma todos saem ganhando. 
O HTODL é uma referência em 
ortopedia e é uma alegria para 
todos nós conseguir sair da 
unidade e prestar esse serviço 

– disse o secretário de Estado de Saú-
de, Luiz Antonio Teixeira Jr.

- Esta ação que possibilita levar 
médicos, enfermeiros e demais pro-
fissionais de saúde para o Centro da 
cidade é mais uma mostra que a hu-
manização do atendimento e o cuida-
do focado na pessoa é um dos pila-
res que sustenta o HTO Dona Lindu 
como uma das principais unidades de 
saúde do país – afirma Gabriel Moreli, 
Diretor Administrativo do HTO Dona 
Lindu.

A Unidade de Pronto 
Atendimento-UPA Mário 
Bento, em Mesquita-RJ, já 
contou com evento antes 
mesmo da sua inauguração. 
No último dia 22 de março, a 
Associação Mahatma Gandhi 
realizou Capacitação, dentro 
da Educação Permanente.

O evento aconteceu em 
dois turnos, matinal e ves-
pertino, direcionados para 
Enfermeiros e Técnicos de Enfer-
magem, relacionado às diretrizes do 

Mesquita-RJ: Associação Mahatma 
Gandhi realiza primeiro evento de 

Capacitação na UPA Mário Bento

protocolo de acolhimento e classifi-
cação de risco da nova UPA.

A Páscoa foi amplamente 
comemorada nas uni-
dades da Associação 

Mahatma Gandhi. O HMG uniu 
suas diversas coordenações, 
proporcionando dias de união 
e participação geral.

PREPARANDO OS OVOS DE 
PÁSCOA

Do ponto de vista religioso, 
o ovo de Páscoa é considerado 
símbolo de confraternização e do 
nascimento e da vida. Esta inte-
gração e este renascimento foram 
a tônica que nortearam a “Oficina 
de Chocolate”, atividade que envolveu o Departa-
mento de Captação de Recursos e Eventos, com a 
participação ativa de Psicólogos, Terapeutas Ocu-
pacionais, Enfermeiros, Assistentes Sociais e toda 
a equipe técnica da instituição, em total integração 
com os pacientes.

A atividade aconteceu de 20 à 26 de março, reu-
nindo mais de 70 pacientes. Na oficina, “os alunos” 
aprenderam técnicas básicas de derretimento, con-
fecção e montagem de pirulitos, trufas e bombons 
de chocolate e a importância do uso de ferramentas 
e moldes na confecção e acabamento (enfeites). A 
oficina mostrou como, usando essas mesmas téc-
nicas, a criatividade pode voar, ganhando formas e 
sabores. 

Comemoração: Páscoa Participativa movimenta 
pacientes e colaboradores do Hospital Mahatma Gandhi

As oficinas foram Ministradas pela professora 
Katia da equipe de Terapia Ocupacional. O Hospi-
tal Mahatma Gandhi contou com o apoio de Prefei-
tura Municipal de Pindorama, Prefeitura Municipal 
de Floreal, Prefeitura Municipal Catiguá, Vereador 
André Beck, Magali Zuaneti, Franciele Catarucci, 
Vanessa Romano, Marcela de Santa Adélia e Gleyce 
Calixto.

Todos os produtos foram utilizados na confrater-
nização de Páscoa do HMG.

A CONFRATERNIZAÇÃO
O dia 29 de março o Hospital Mahatma Gandhi 

realizou confraternização de Páscoa reunindo pa-
cientes e colaboradores, numa bela celebração à 
vida e à amizade.

Toda a equipe Técnica do HMG esteve envolvi-

da no evento, incluindo Terapia Ocupacional, Assis-
tentes Sociais, Psicólogas, Enfermagem e Captação 
de Recursos e Eventos, reunindo aproximadamente 
200 pessoas, entre pacientes e colaboradores, con-
tando com apoio da Secretaria Municipal de Cultura 
e da Associação Dell´arte de Catanduva, com o Gru-
po Flor de Chita.

FLOR DE CHITA
Com a proposta de estimular e criar possibilidades 

de diversão e interação entre as crianças, o grupo 
Flor de Chita apresenta “Cirandas e Cantigas”, 
buscando inspiração nos encantos do mar, trazendo 
à cena, de forma lúdica e interativa, divertidos 
personagens, canções e brincadeiras de roda, que 
envolve o público em um universo de encanto e 
poesia.

Uma Páscoa inesquecível, com sabor de muito 
amor!
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ANIVERSARIANTES DE ABRIL
Dia 01 – Amanda Silva - Davi da Conceição Alves - Jéssica 
de Lira Raimundo - Jonatas Otoni de Jesus de Barros - Juliete 
dos Santos Santana Oliveira - Luis Claudio Guimarães - Maria 
Tereza Leal Silva - Natalia Cristina Cunha Rangel - Patrícia Al-
ves de Azevedo - Paulo Leonidas Menon Pereira - Rosangela 
Cristina de Toledo Menezes.
Dia 02 - Adriana Musa Garcia - Alexandre Vinícius Damazio 
de Andrade - Carlos Vinícius Lemos da Costa - Edna Porto de 
Sousa - Karen Abranches Fata - Leandro Gomes da Silva - 
Luciana Lamelha Rivelho - Marileia Ribeiro Ramos Fernandes 
- Priscila Martins de Melo. 
Dia 03 - Adriana de Vasconcelos Cabral - Arlete Hellen Ma-
noel Figueiredo - Fernanda de Almeida Fernandes - Livete de 
Oliveira Silva - Sônia Maria Cordeiro - Vania Silva do Nasci-
mento - Zuleica Aparecida Gomes dos Santos.
Dia 04 - Carla Lopes Boni - Elizabeth da Silva - Gisele da Sil-
va Arariba - Juciara Damasceno - Robson de Almeida Ferreira 
- Simone Aquino de Nadai.
Dia 05 - Alcir da Silva Barbosa - Aline da Silva Soares - Edi-
cleia Mendes Lima - Felipe Sales da Silva - Fernanda da Costa 
Sales - Lourdes de Nazaré Romeu dos Santos - Nuria Cristina 
da Silva Gaudencio - Wilton Sérgio de Almeida.
Dia 06 - Fernando Fernandes Júnior - Milla Meirelles Mello 
Barbosa Praxedes Moraes - Vanilda da Silva Barbosa.
Dia 07 - Fátima de Lourdes Felgueiras - Iracy Silva - Kátia 
Carvalho Gomes - Mário da Silva Neto -  Paulo Rogério Aglio 
- Silene Aparecida Martins de Freitas - Viviane Soares da Silva 
Titoneli.
Dia 08 - Alexandre Ruben de Castro Ramirez - Carlos Eduar-
do Ungarato Silva - Elaine Fernandes Morais - Fernannda Gar-
rot dos Santos - Josafa Oliveira dos Reis - Marcos Fernandes 
de Oliveira - Roseli Ferreira de Souza.
Dia 09 - Amanda Cardoso de Espindola de Lima - Débora 
Maria Gonçalves Costa - Donilia Lopes de Oliveira de Toledo 
Alves - Jucilene Gaspar da Silva - Mayara de Andrade Rabelo 
Felix - Oseias Perasoli Marcondes - Ronaldo José Monteiro 
Junior - Vanessa Octaviano de Souza - Wellen Natalí Scabello 
Becker - Wellington Dorsoi Ribeiro.
Dia 10 - Gabriel Viana Lopes - Mariana Costa de Moura - 
Thaise Souza Siqueira - Valquíria Porto Brandão.
Dia 11 - Ana Carolina Neves da Motta - Clebio Adriano da 
Silva - Geisa Costa da Rocha - Marcos Aurélio Nazareth Silva - 
Maurício Leandro da Silva Oliveira - Simone Aparecida Barreto 
Lima da Silva - Thales Balduino Centurion.
Dia 12 - Carla de Mesquita Gonçalves - Giovani de Carvalho 
Silva - Jéssica dos Santos Vieira - Mayara Gomes Mendonça - 
Sabrina de Oliveira Ribeiro - Vera Lúcia Costa Vieira.
Dia 13 - Davi Lima da Costa - João Carlos de Andrade - Már-
cia Gonçalves do Nascimento - Márcia de Souza da Rocha - 
Vanderson Bertolde Bianchi - Wagner Santos de Carvalho.
Dia 14 - Adenauer Carvalho Gomes - Aliny Daniela Ramos 
Pinto - Ana Carolina Cardinot Muniz - Ana Maria Marques 
Garcia - Caetana Maria Lima de Macedo Christovam - Tayane 
Araújo Machado - Vanda Maria Batista Lins e Silva.
Dia 15 - Alexandra Camyle Costa de Castro - Fabiana Arruda 
Batista - Fátima da Silva Conceição -  Janaina Martins Lopes - 
Josimara Ribeiro dos Santos - Lucilene Luis das Neves - Sueli 
Mirasol Perez Pereira - Eliane Barros da Silva Garcia.
Dia 16 - Aguida de Sena de Jesus - Andréa Aparecida Voltan 
- Antonio Ferreira Maia Neto - Carlos Alberto da Silva - Eline 
Paula Cardoso - Flavia Aparecida Sandrim - Karine Carla da 
Silva Penteado - Maristela Pesce Ferme - Tales Rene Cam-
panha Cury.
Dia 17 - Airson de Oliveira Rodrigues - Érica Nazaré Perrota 
da Silva - Hiana Ferreira de Andrade - Marlene Maciel Lopes - 
Rogério Rodrigues Araújo.
Dia 18 - Daiane Caroline Rabelo do Nascimento - Gerson 
Nascimento de Barros - Helena Marta Javarine Rigoni - Viní-
cius Leopoldo de Andrade Migliorucci.
Dia 19 - Aline de Melo Simões - Ana Lúcia de Sousa Dias - 
Antonia Mairla da Silva Magalhães - Carlos Fabiano de Oliveira 
- Fábio Cegatti - Raquel Peres Moraes - Renata Diniz de Araújo 
- Rodrigo de Jesus Ferreira da Silva.
Dia 20 - Elaine Gomes.
Dia 21 - Antonio Luiz Coquito da Silva - Bruno Felipe Teixei-
ra de Carvalho - Camila Regina Felizardo Caprari - Emerson 
Gonçalves.
Dia 22- Aline Pauline Pereira Linhar - Camila Cristina Pedreti 
- Luciana Souza Carneiro - Marcelle de Jesus Ferreira Pratani 

- Natália Castro da Costa - Nilcea Godoy Martins - Osneia José 
Alves Cardoso - Susane Lima de Oliveira.
Dia 23 - Jorge de Oliveira Alencar - Juliana da Silva Serafim 
- Lais Aparecida dos Santos - Marli Alves Botelho Ferreira - Sil-
vania Jorge dos Santos - Suelen Bernardo Marcelino - Thiago 
Augusto Almeida de Oliveira - Vera Lúcia dos Santos Ferreira.
Dia 24 - Alexander da Silva Firmo - Ana Paula Silva dos San-
tos Gouveia - Felipe Baldini da Conceição - Gabriela Alves de 
Alvarenga - Júlio César Ferreira Santos - Valmir Pereira.
Dia 25 - Adriana Gomes de Gouveia - Andréia da Silva Rodri-
gues - Dileane da Silva Salvadori - Talita Bataiotti Garcia - Thia-
go Fernandes Coelho.
Dia 26 - Dominique Costa Guimarães - Rodrigo Cardoso Ra-
mos - Catia Fernandes de Jesus - 
Dia 27 - Cibele Maria Cananeia Fidalgo - José Leonel da Cos-
ta Pinto Júnior - Carine Vidal Rafael Paganini - Vinícius Luiz 
Valadão.
Dia 28 - Rodnei Gonçalves de Aguiar - Livia Ramos Coelho 
- Valéria do Nascimento Ferreira - Ailton Correia Polato - Julia-
na Veríssimo Magalhães - Elaine Padua Durante - Simone de 
Oliveira Moreira Garcia.
Dia 29 - Fabrícia Maria Alves de Souza - Roseni Soares Cos-
ta de Castro - Rejane Valiat Suilva - Robson Christiano Peixoto 
- Hayane da Silva Carvalho - Cristiano Marcelino Mariano - Eli-
sabeth Constantino Camargo
Dia 30 - Ivana Maria da Silva Nóbrega - Taís Roberta Bastaz-
zini - Alessandra Martins Garcia da Silva - Roselaine de Oliveira 
da Silva - Luciana dos Santos Carvalho - Rosane Licurso Nas-
cimento da Silva - Jorge Luiz Rodrigues.

ANIVERSARIANTES DE MAIO
Dia 01 - Angela Maria Miranda - Danielle Cavalcante Inocen-
cio da Silva - Jamil da Silva - Silmara da Silva Cajuela - Maria 
da Conceição Silva dos Santos - José Mário da Silva - Laodi-
ceia Perassole Teixeira.
Dia 02 - Andreza Barbosa Pires - Erika Souza Bastos Gonçal-
ves da Silva - Felipe Eduardo Farranha da Silva - Mariangela 
Teixeira Macedo de Castro - Felipe Cerqueira Guido - Mariana 
dos Santos Rodrigues - Cátia Siqueira Machado - Livoneide do 
Nascimento e Silva.
Dia 03 - Charles Secchin Fiorin Gaigher - Juliana Marcelino 
Garcia - Cintia Lujan Botelho - Josilene Ferreira dos Santos 
Barbosa - Jair Alves dos Santos - Juliana Garcia da Conceição.
Dia 04 - Glaudia Maria dos Santos Nascimento - Eugênia de 
Oliveira Mesquita - Luiz Carlos Machado do Nascimento.
Dia 05 - Aila Silva Tosta - Juliano Jesus Semedo - Sandra 
Braz Brites de Oliveira - Carla Mendes da Silva - Debora Vivia-
ne Martins - Débora Rodrigues Souza Serra - Luciana de Mello 
- Letícia dos Santos da Silva Vieira - Maria da Consolação da 
Silva dos Santos.
Dia 06 - Andrea Porto de Souza - Simone Firmino de Oliveira 
- Elaine Silva dos Santos - Lilian Santos Castro - Thalita Frige-
rio Hernandes - Celso Wergnaude da Silva - Daniela Cristina 
Mathias Santos - Marcos Camillo - Suzana de Souza Emídio 
- Jonatan Pereira dos Santos.
Dia 07 - Jenifer Bosso Pedroso - Sandy Karen dos Santos 
- Regiane Santos de Lima - Elenilda Cerqueira dos Santos - 
Luan de Araújo Daudt - Caroline Amanda Soares Rego - Luiz 
Carlos Avelino - Rosangela Mussel Cândido
Dia 08 - Thiago Henrique da Silva - Luciana Maria Costa da 
Silva - Elisangela Nascimento de Góis Figueiredo - Michele 
Chagas de Barros Bastos - Janyne Tayna da Conceição Ca-
prini - Flávia Grespi - Paulo César do Nascimento Silva - Nildo 
Farias de Almeida - Adriano de Oliveira Rosa - Hélio Moreira da 
Costa Lima Filho - Getúlio Sérgio Guilherme - Pedro Alexandre 
de Moura.
Dia 09 - Marcelo Fernandes dos Santos - Regiane Andreza 
Longhi - Maria Vanderli Lima dos Santos - Thiago Soares da 
Silva - Marcela Sgobi - David Chatack - Lídia Camila Santos da 
Silva - Daniele Rodrigues Santiago Macedo - Daiana Joice da 
Silva Santos - Fernanda Suelen da Silva Coutinho.
Dia 10 - José Luis Felizardo - Raquel Borges Rufino da Silva 
- Janaina de Lacerda Bento - Andréa Villaça Rei - Elisangela 
Nazareno Pereira de Souza - Fátima Lopes de Lima Montano 
- Daniela da Silva Pereira Barros.
Dia 11 - Raphael Rainier Ângulo Vilarinho - Claudio Antonio 
da Silva - Milena Volpi Figueiredo - Elaine Cristina de Melo - Ca-
rolaine Duarte Melo Silva - Fernanda Maria Quirino C. Oliveira 
Adell - Maria Helena de Jesus torres - Ivane Fabiano Pianca 
Santos.

Dia 12 - Ricardo de Oliveira Yamamura - Claudio de Mendon-
ça Silva - Diana Lilian Borges Vieira - Monique Ribeiro da Silva 
Lopes - Graziela Caruso Nogueira - Simone Regina Fermino 
Rodrigues - Marise Lamim da Silva.
Dia 13 - Arlivani de Jesus Lima - Tamires Alves do Nascimen-
to Lima - Sônia Cristina Pereira de Lima- Isabella dos Santos 
- Adilson Antonio Soares Júnior - Karina Soares Nunes - Márcio 
Nazareth Silva - Mateus da Silva Fernandes - Vanessa Morais 
Benevide - Joseane da Silva de Jesus.
Dia 14 - Ana Caroline Zanelli Félix - Bruno de Jesus Fonte 
- Jorgina Soares Silveira - Rosemary Correa Nascimento da 
Silva.
Dia 15 - Gabriel Alves de Medeiros - Luciana Gregório dos 
Santos - Bruna de Macedo Silva - Thaisa Rodrigues Barreto 
Devanir - Sanderson Sigolo da Silva Lisboa - Cristiane de Oli-
veira Souza - Waldenir Maycon Souza Machado - Andréa Ba-
tista dos Santos - Denise Aparecida Pereira Pera - Guilherme 
Drubi Braga.
Dia 16 - Eden Lúcio de Oliveira - Jorge Manoel de Paula 
Souza - Elica Andréia de Oliveira - Jefferson Charles Saconato 
- Ana Fernanda Pereira Lopes Vieira - Helber Bruno Lima Bran-
dão - Lucas Meirelles Fazolo - Natany Vieira de Lima Montano 
- Rodrigo Escaleira da Silva.
Dia 17 - Rosemari Paganelli de Freitas - Luana da Silva - Lu-
cas Santana Bertelini - Carine Oliveira Nunes - Gabriel Davi da 
Silva Gomes - Anderson Freitas Rodrigues - Jaqueline Azeve-
do Silva da Fonseca - Suellen Rodrigues da Silva - Fábio D´Arc 
Alves Oliveira - Maria Dolores dos Santos Lima - Tayssa Grassi 
Rodrigues - Manuelle Germano Magalhães da Silva.
Dia 18 - Leonardo Guimarães de Andrade - Márcia Cristina 
Antonio da Silva - Rosalia dos Santos Miranda.
Dia 19 - Elton Cristian Barduco - Elaine Cristina de Oliveira - 
Éricka Claudino Silva - Celma de Rezende Fernandes - Gabriel 
da Silva Fernandes - Shalliny Keila Lerback Couto -  Mariane 
Nunes de Lima - Solange de Souza Gomes - Luciana Soares 
Rodrigues Dias.
Dia 20 - Lucas Souza Silva - Moises Pereira de Souza - Ubira-
jara de Assis Ferreira - Lídia Maria de Souza Rodrigues - Gislai-
ne Cristine Alves Capinam Ximenes - Ana Maria do Couto Ro-
drigues - Diana Mello da Silva - Valéria Francisco de Oliveira.
Dia 21 - Luciano Honorato da Silva - Romulo Luis Lira Cirino.
Dia 22 - Michelle Leite de Oliveira - Joanna Guedes Santos - 
Sandro Tavares Leandro - Maria Caroline dos Santos Dias Pita 
- Enildes de Jesus Silva - Daniela Gallani Flor Neves - Rafaela 
Carolina Alves Baptista - Elaine Tavares Pinto.
Dia 23 - Cleide Soares Saldanha - Fernanda Failli Pereira 
- Vanessa Olimpio dos Santos - 23 – Maria Patrícia da Silva 
Costa - André Luiz da Silva - Andrieli Alves Adolpho.
Dia 24 - Maria de Lourdes Fernandes de Souza - Luiz Paulo 
da Silva Oliveira - Nadia das Graças Sardinha de Oliveira - Li-
diane Maria Almendros de Toledo - Adriana Ramos Bernardes 
- Lenita Aparecida Nogueira - Suelen Maia Santos.
Dia 25 - Maria Stela Barbosa Pires - Rosimeire dos Santos 
Pereira - Yohan Gruschke da Silva - Diana Mascoli Pessin - 
Atair de França Gomes.
Dia 26 - Emanoelle Cristina Rainho Menino - Tainara da Con-
ceição Macedo - Italo Ramos da Silva - Lilian Romano Alves 
Silva - Juliana Baptista Soares - Renata Maria Gonçalves Al-
ves - Márcia Rodrigues de Carvalho - Wellington Rodrigo Cruz 
Marques.
Dia 27 - Juliana do Carmo Saraiva - Amanda Viana de Brito 
Machado - Rodrigo dos Santos Aguiar - Carla da Silva Lima 
Lopes - Elizabete Silva de Sousa - Jaqueline Cleide Rodrigues 
Marques - Emerson Faria.
Dia 28 - Miquely Fuzaro - Marcelo Loryz de Almeida - Geru-
sa Lucimara Buzinari - Rosalina Costa Martins da Silva - Luiz 
Arouca Marques.
Dia 29 - Ana Carla de Oliveira Holak da Rocha - Fabiana 
Campos de Castro - Elys Fatima de Jesus Rouvenalt de Almei-
da - Roberta Schimith Soares da Silva - Marinasia Rodrigues 
Pontes - Mariana Mendonça Alves Pansa - Johnatan Aparecido 
Teixeira - Lucas Mateus de Castilho Onofre - Neide Maria Lo-
pes - Taís Moraes Faria Donato - Monique Vanelli
Dia 30 – Solange Cristina Roque - Aline Aparecida Soares 
Gouveia - Gilberto Alan Siqueira Júnior - Elis Regina Piccoli 
Fernandes dos Santos - David Menezes Costa - Milla Linhares 
do Carmo - Margareth Amália Corrêa - Valdir da Conceição
Dia 31 - Jean Paes de Oliveira - Rafael Izildo Rodrigues - Pris-
cila Lopes Castella - Beatriz da Silva de Souza - Rute Francisca 
Raymundo Machado.



Palestra com 
Teresinha Ratton Sanchez

Rio de Janeiro: Associação 
Mahatma Gandhi assume a 
gestão da UPA Copacabana

No último 
dia 03 de 
abril a As-

sociação Mahat-
ma Gandhi assu-
miu, em caráter 
emergencial, a 
gestão da UPA 
de Copacabana-
-RJ, depois de 
um cuidadoso 
trabalho de re-
formas e reade-
quações. Agora 
a população de 
um dos bairros mais queridos, esti-
mados e conhecidos do Brasil conta 
com uma Unidade de Pronto Atendi-
mento dentro dos padrões que aten-
dem com dignidade e eficiência.

Um dos itens mais danificados 
foi o telhado, com necessidade de 
intervenção imediata em cerca de 
pelo menos 60%. Também haviam 
diversas infiltrações e imediatamen-
te a Associação Mahatma Gandhi 
iniciou os reparos necessários. 

As instalações hidro sanitárias 
apresentavam todo tipo de proble-
ma, incluindo cadeiras quebradas 
e a humilhante situação de neces-

sidade de baldes espalhados pelo 
prédio para recolher goteiras das 
chuvas.

Os banheiros masculinos e femi-
ninos encontravam-se interditados, 
sem falar dos serviços de poda e 
capina, uma vez que o mato tomava 
conta de todo o espaço destinado a 
jardinagem e paisagismo. 

Também foram necessárias a 
substituição de 45 lâmpadas fluores-
cente de 40w e 10 reatores de 40w, 
inclusive revisão dos quadros de 
disjuntores e fiação elétrica; além de 
muitos outros aspectos que acaba-
ram por proporcionar ao prédio da 
UPA Copacabana um novo tempo, 
de respeito e qualidade de vida à 
população carioca.

Para que esta Unidade de Pron-
to Atendimento pudesse atender a 
contento, correspondendo às expec-
tativas da população, a Associação 
Mahatma Gandhi movimentou uma 
grande infraestrutura, que envolve 
um quadro de 184 funcionários.

No primeiro mês de atendimen-
to, no período de 03 à 30 de abril, 
foram registrados 8.030 acolhimen-
tos, 8.161 atendimentos de urgên-
cia, 6.344 atendimentos com classifi-
cação de risco e 7.734 atendimentos 
médicos. 

Eventos: Programação especial 
marcou a Semana 

Internacional da Mulher

Ocupando atu-
almente a po-
sição de refe-

rência em tratamento 
de doenças mentais e 
dependência química, 
o Hospital Mahatma 
Gandhi, mais uma vez, 
mostrou a importân-
cia que dispensa às 
principais datas, re-
vertidas em benefício dos colabora-
dores e pacientes.

A programação especial da Se-
mana Interna-
cional da Mulher 
começou na se-
gunda-feira, 5 
de março, com 
delicioso café 
da manhã espe-
cial, destinado 
às colaborado-
ras e servido em 
três períodos (manhã, tarde e noite), 
possibilitando assim a presença das 
funcionárias dos três turnos. Tam-
bém na segunda foi proferida pa-
lestra de Prevenção IST/AIDS e He-
patites Virais, especialmente para as 
pacientes.

Na terça-feira, dia 06, palestra 
importantíssima sobre Prevenção da 
Violência contra Mulheres, por Tere-
sinha Sanchez, do Clube das Sorop-
timistas de Catanduva.

A programação continuou na 
quarta-feira, quando uma grande 
equipe de profissionais do SENAC 
visitou o HMG, disponibilizando 
atendimentos de manicure e depila-
ção para as pacientes.

Encerrando a programação, no 
dia 08, sexta-feira, Dia Internacional 
da Mulher, o Hospital Mahatma Gan-
dhi participou do evento ESPAÇO 
MULHER, realização da ACE, OAB 
Catanduva e Prefeitura Municipal, 

Café da Manhã, tarde e noite 
para as colaboradoras

Manicure e depilação do SENAC para as 
pacientes do HMG

quando o Hospital colocou os pro-
dutos da Loja Dona Angola, além de 
atividades de terapia ocupacional, 
esportivas e outras, em plena Praça 
da República.

Vale registrar que praticamen-

te em todas as unidades de saúde 
geridas pela Associação Mahatma 
Gandhi, a Semana Internacional da 
Mulher foi motivo de programação 
especial.
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Um domingo para ficar registrado 
na história do Hospital Mahatma 
Gandhi. Centenas de pessoas 

aderiram ao churrasco beneficente, 
que aconteceu no salão social da Loja 
Maçônica “Dr. Carlos Reis” Nº 29, 
com presença de nomes ilustres de 
Catanduva com suas respectivas famílias, 
além de colaboradores e diretores da 
instituição. 

Um almoço inesqueível, com a 
presença de um público formado por 
incentivadores que ajudam a transformar 
o HMG em referência em todo o estado.

Eventos: Sucesso total no Churrasco Solidário 
em prol do Hospital Mahatma Gandhi
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